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गोंधळात टाकिारी स्स्टकर! 

"अगां सोफी, ज़रा हे तपासून बघ,” ल्यूक 
म्हिाला. त्याने त्यािी घननष्ठ मैत्रीि सोफी हहला 
पेनच्या आकारािी एक वस्तू दािवली. “हे बनविारा 
म्हितो की ही छोटीशी वस्तू पािशे वेगवेगळी कामे 
करू शकत.े ती झुरळापासून हटनि ेगबेसुद्धा कापू शकत.े 
या वस्तुिां नाव आहे, अमेझ-ऑल. आपि बहुधा हेि 
शोधत होतो.” 

सोफीने मान गोलावली. “आपि हे नव्हतो शोधत 
काही.” 

ल्यूक आखि सोफी गॅजेट जत्रेत होत.े त ेआपल्या 
शाळेच्या वतृ्तपत्रासाठी एिादी िबर लमळत ेका, हे शोधत 
होत.े सोफीला त्या नाववन्यपूिव गॅजेटबद्दल ललहायिी 
इच्छा नव्हती. नतला काही ववशेष वाटिारी िबर हवी 
होती. त ेजत्रेतील अनेक स्टॉलमधून फफरले. पि त्याांना 
हवी तशी िबर लमळाली नाही.  

नवीन ववस्मयकारक गॅजेट, अमेझ ऑल. ते 500 वगेवगेळी कामे करू शकते.   



“िल, आपि वरच्या मजल्यावरि ेस्टॉल बघू,” सोफी 
म्हिाली.  

“त्याआधी मला कोस्ल्रांक प्यावसां वाटतांय,” ल्यूक 
म्हिाला. त्याला हॉलच्या दसुऱ्या बाजूला एक वेंडिंग ांग मशीन 
हदसले.  

सोफी आखि ल्यूक याांना मशीनजवळ एक बाई 
हदसली. नतने आपल्या पसवमधून एक स्स्टकर काढले आखि 
त ेवेंडिंग ांग मशीनवरील पैशाच्या फटीजवळ चिकटवले.  

त्या स्स्टकरवर ललहहले होत ेथकँ्स हीरो.  

ल्यूक आखि सोफी याांनी इमारतीच्या इतर 
भागाांतही अशी स्स्टकर पाहहली होती. प्रवेशद्वाराि े
स्वयांिललत दरवाजे आखि प्रतीक्षालयात ठेवलेल्या जेट 
ववमानाच्या प्रनतकृतीवरही असे स्स्टकर होत.े  

त ेवेंडिंग ांग मशीनजवळ गेले. ती बाई आपि 
चिकटवलेले स्स्टकर कौतुकाने पाहात उभी होती. सोफीला 
नति ेकुतूहल लपवता आले नाही. नतने वविारले, “माफ 
करा. हे स्स्टकर कशासाठी लावलांय?” 



सोफीच्या प्रश्नाने ती बाई सुिावली. “िला, या 
स्स्टकरने लोकाांना वविार करण्यास तरी प्रवतृ्त केलां,” बाई 
उत्तरली. “अनेकाांना वाटतां की आपि यांत्राांिा शोध अगदी 
अललकगिे लावलाय. पि आपि वापरतो अशा फकत्येक 
यांत्राांिा शोध 2,000 वषाांपूवीि लागला होता. 
अलेक्झाांडिंरयाच्या प्रािीन ग्रीक हीरोने अशी गॅजेट बनवली 
होती जी आजही आपि वापरतो.” मग त्या बाई 
स्स्टकरजवळ गेल्या.    

“तुम्ही सांशोधक आहात का?” ल्यूकने वविारले.  

“नाही बरां,” बाई हसत म्हिाली. “माझां नाव अँजेला 
ररिर्डवस. मी हीरो समथवक सोसायटीिी अध्यक्षा आहे. मला 
लोकाांना जािीव करून द्यायिी आहे की हहरो हा महान 
सांशोधक होता. आज दैनांहदन वापरल्या जािाऱ्या अनेक 
वस्तू त्याच्याि कल्पनेतून ननमावि झाल्या आहेत. तो 
िरांतर आपल्या काळाच्या िूप पुढे होता.” नतने गदीकग े
पाहहले, “लोकाांना हे माहीत असायला हवां.”  

 लोकाांना वाटतां की यांत्र, गॅजेट याांिी ननलमवती आपि अललकगिे सरुू केली आहे. 



ल्यूकने आपले नािे वेंडिंग ांग मशीनमध्ये टाकले आखि 
कोस्ल्रांक लमळवले.   

“पहहल्या वेंडिंग ांग मशीनिी ननलमवती हीरोने केली होती,” 
ररिर्डवसबाई अलभमानाने म्हिाल्या, जिू काही त्याांनीि त्या 
मशीनिी ननलमवती केली होती.    

“दोन हजार वषाांपूवी?” ल्यूकने वविारले.  

ररिगवबाईंनी मान हलवली. “अथावत, ती या 
मशीनसारिी वीजेवर िालत नसे. पि हे मशीन त्याि 
मशीनच्या धतीवर िालत.े” 

ती पुढे बोलू लागली, “हीरोने स्वयांिललत दरवाजे, वाफेवर 
िालिारे इांस्जन, बोलिारे पुतळे, याांत्रत्रक पक्षी, यांत्रमानव, 
हवेवर वाजिारे ऑगवन आखि अशी फकत्येक महान साधनां 
बनवली होती.” 

“व्वा!” ल्यूक म्हिाला. सोफी काय प्रनतफक्रया देते हे 
बघण्यासाठी त्याने नतच्याकग ेपाहहले.   

सोफी मांद हसली. “आपल्याला आपली िबर लमळाली. 
ररिर्डवसबाई, तुम्ही आम्हाला हीरोबद्दल काही साांगाल, जेिेकरून 
आम्ही आमच्या शाळेच्या वतृ्तपत्रासाठी एक लेि ललहू शकू?”  

2,000 वषाांपवूी सवावत पहहल्या वेंडिंग ांग-मशीनिी ननलमवती झाली होती 



“मला िूप आवगतां हीरोबद्दल बोलायला!” ररिर्डवसबाई 
म्हिाल्या. “िला, आधी हीरोिी सवावत प्रलसद्ध ननलमवती 
एयोललपाइल जािून घेऊ. एयोललपाइल म्हिजे वव ांग बॉल – 

वाऱ्यावर फफरिारा गोळा. हे यांत्र जेटइांस्जनिा पाया आहे. 
पािव्या मजल्यावर असां एक यांत्र ठेवलेलां आहे.” 

ररिर्डवसबाईंनी नतच्या वपशवीत पाहहले आखि थकँ्स 
हीरोि ेकाही स्स्टकर काढले. त्यातील एक स्स्टकर नतने 
सोफीला हदला.  

“तुम्ही वर जाल तवे्हा ललफ्टच्या दारावर हे 
स्स्टकर चिकटवाल का?” ररिर्डवसबाईंनी वविारले.  

“मला वाटतां हीरोने बनवलेल्या दरवाजाांच्या तुलनेत 
आजि ेस्वयांिललत दरवाजे सुमार आहेत. असो, 
आििी काही स्स्टकर चिकटवली की माझां काम 
सांपेल. भेटू पुन्हा!” म्हित आपली स्स्टकरिी वपशवी 
साांभाळत ती ननघून गेली. 

“मला िूप आवगतां हीरोबद्दल बोलायला!”  



हीरोच्या भन्नाट कल्पना 

हीरो समथवक सोसायटीिी सभा पािव्या 
मजल्यावर एका मोठ्या िोलीत होती. एका 
लभांतीवर हीरोच्या शोधननलमवतीिी चित्रे चिकटवली 
होती. एवढी सारी उपकरिे पाहून ल्यूक आखि 
सोफी आश्चयविकीत झाले. लभांतीवर िेळिी, कारांगी, 
सवेक्षि साधने आखि यांत्रे याांिी चित्रे होती. 
सोबति गखितािी सूत्रेसुद्धा होती!   

“हा वव ांग बॉल असिार,” िोलीच्या एका कोपऱ्यात 
ठेवलेल्या एका ववचित्र साधनाकग ेपाहात ल्यूक म्हिाला.  

गॅसच्या बनवरवर पाण्याने भरलेली एक मोठी कढई 
होती. कढईतून ननघालेल्या दोन नळ्या एका पोकळ 
गोळ्याच्या दोन बाजुांना जोगल्या होत्या. गोळ्याच्या वर 
आखि िाली इांग्रजी एल अक्षराच्या आकाराच्या दोन लहान 
नळ्या होत्या. सोफीने गोळ्याला स्पशव केला. तो फफरू 
शकतो, असे नतला हदसले.      

हीरोि ेअद्भतू, अववश्वसनीय शोध  साधेसरळ आखि व्यावहाररक होते.  



4. वेगाने बाहेर पगिारी वाफ 
गोळ्याला फफरवत.े  

“सापगलां वाटतां हे तुम्हाला!” ररिर्डवसबाई 
घाईघाईत िोलीत लशरत म्हिाल्या. “सुरुवातीला हे िूप 
काही मोठां आहे असां वाटत नाही, कारि त ेसाधांसरळ 
हदसतां. पि हीि तर त्यािी िुबी आहे. मी तुम्हाला त े
सुरू करून दािवत.े आमच्या प्रत्येक सभेला आम्ही त े
सुरू करतो.” ररिर्डवसबाईंनी यांत्रावरील एक तरफ 
ढकलला. “अथावत, त्याकाळी पािी गरम करायला 
हीरोकग ेगॅस बनवर नव्हता. आपल्याला मात्र लाकगाच्या 
िुलीपेक्षा गॅस बनवर सोयीिा आहे.” 

नतने स्स्मत केले. “लशवाय हे हीरोच्या 
यांत्रासारिांि काम करतां.” 

पािी गरम झाल्यावर वाफ दोन नळ्याांतून 
गोळ्यात गेली. ही वाफ गोळ्याच्या एल आकाराच्या 
नळ्याांतून बाहेर पगली. त्यामळेु गोळा फफरू लागला. 
पािी अचधकाचधक गरम होऊ लागले तसे 
अचधकाचधक वाफ तयार होऊ लागली आखि गोळा 
अचधकाचधक वेगाने फफरू लागला.   

"वव ांग-बॉल“ आधनुनक इांस्जनिा पाया आहे.  

पािी जेवढे गरम, तवेढ्याि वेगाने 
गोळा फफरतो.  

1. कढईतील पािी 
गरम होऊन वाफ 

बनत.े  

2. वाफ नळ्याांमधून 
वरच्या गोळ्यात जात.े  

3. वाफ गोळ्याच्या 
नळ्याांमधून बाहेर 

पगत.े  



“हे वाफेच्या शक्तीवर िालिारां पहहलां इांस्जन होतां!” 
ररिर्डवसबाई म्हिाल्या. “जेट इांस्जनात आखि बागेतल्या 
फफरत्या स्स्प्रांकलरमध्ये हीि सांकल्पना वापरतात. 
उजावननलमवतीिी ही सरळसाधी सांकल्पना आहे!” नतने 
आग ववझवली.   

 “याच्यानांतर पहहलां वाफेिां इांस्जन बनायला 
तब्बल 1500 वषे लागली, यावर कुिी ववश्वास ठेवेल 
का?” ररिर्डवसबाईंनी वविारले. 

“हीरोने स्वत:ि वाफेि ेइांस्जन का नाही बनवलां?” 
ल्यूकने वविारले. “आपल्या यांत्रािा वापर कसा 
करायिा हे त्याला ठाऊक नव्हत ेका?” 

वाफेच्या आखि जेट इांस्जनात तसेि बागेतील स्स्प्रांकलरमध्ये हीि सांकल्पना वापरतात.   



“प्रािीन काळात वाफेच्या इांस्जनािी गरजि नव्हती., 
कारि तवे्हा गुलाम सगळी कामां करायि.े गरजि  
नसल्यामुळे कुिी इांस्जन ववकलसति केलां नाही. त्याकाळी, 
वव ांग-बॉल यांत्र हे त्रबनकामािां यांत्र होतां. त्यामुळे हहरोिां हे 
यांत्र शेकगो वषव ववस्मरिात गेलां,” ररिर्डवसबाई खिन्न होत 
म्हिाल्या.  

“हीरोिी ही सांकल्पना काळाच्या बरीि पुढे होती,” 
नोंदी ललहीत सोफी म्हिाली.   

“अगदी बरोबर!” ररिर्डवसबाईंनी सहमती दशववली. “पि 
हीरोने असेही काही शोध लावले जे पाहून त्याकाळातील 
लोक आश्चयावने थक्क झाले. लोकाांना बुिकळ्यात पागिारे 
आरािग ेबनवायला त्याला आवगत असे. मी तुम्हाला त्याि े
काही आरािग ेदािवते.” 

वाफेवर फफरिारा गोळा ही सांकल्पना काळाच्या िूप पढेु होती.  



आग, वजन, पािी आखि वाफ 

ररिर्डवसबाई त्याांना लभांतीजवळ घेऊन गेल्या. नतने 
मुलाांना एका जुनाट फट यांत्र, एक लहानसां चथएटर व 
त्याच्या आतील लोकाांि ेपुतळे आखि स्वयांिललत दरवाजे 
याांिी चित्रे दािवली.    

“हीरो यांत्रां बनवण्यात वाकबगार होता. त्यािी यांत्रां 
गती हदल्यावर आपोआप सुरू होत असत,” ती म्हिाली.   

“हीरोिी यांत्रां वजन, आग, पािी आखि वाफ याांिा 
वापर करत. काही यांत्रां साधीसरळ होती, मांहदरातल्या या 
फट यांत्रासारिी,” ररिर्डवसबाईंनी साांचगतले.     

“हे कसां काम करतां?” ल्यूकने वविारले. 

“हीरोच्या अनेक यांत्राांसारिांि यातसुद्धा एक 
साधीसरळ सांतुललत व्यवस्था आहे,” ररिर्डवसबाई साांगू 
लागल्या.   

हीरोिी यांत्र ेएकदा सरुू झाली की आपोआप िाल ूराहात असत.   



“या यांत्राच्या फटीत नािां टाकलां की तीथव 
लमळायिां. नािां आतल्या तबकगीवर पगायिां. ही 
तबकगी काळजीपूववक एका सांतुललत तराजुच्या दाांगीला 
लटकत असे. नाण्याच्या वजनामुळे तराजुिी एक बाजू 
िाली जात असे आखि दसुरी बाजू वर जात असे,” 
ररिर्डवसबाई म्हिाल्या.   

“वर गेलेली बाजू एक व्हॉल्व्ह उघगत असे. त्यातून 
तीथाविां पािी िाली पगत असे. नािां तबकगीवरून िाली 
पगल्यावर तराजुिी दाांगी पुन्हा सांतुललत अवस्थेत येत असे, 
व्हॉल्व्ह बांद होत असे आखि तीथव पगायि ेथाांबत असे,” 
ररिर्डवसबाई म्हिाल्या.      

“फकती साधांसोप्पांय!” सोफी म्हिाली. ररिर्डवसबाईंना 
आििी बरांि काही साांगायिांय, असां नतला हदसलां.  

तीथव देिारे यांत्र हे हीरोि ेजगातील पहहलेवहहले वेंडिंग ांग मशीन होते.  



मग ररिर्डवसबाईंनी एका मांहदराच्या दरवाजाि ेचित्र 
दािवले. “या स्वयांिललत दारािा आरािगा तयार 
केल्यावर हीरो प्रािीन जगातील एक उच्ि तांत्रज्ञानाधारीत 
शोधक बनला. दार उघगल्यावर तात्काळ तुतारी वाजेल, 
असां तांत्रसुद्धा ववकलसत केलां!” 

“दारावर जगातील पहहली गोअरबेल होती?” सोफीने 
ववनोद केला.  

“की पहहलावहहला िोराला पकगिारा गजर होता,” 
ल्यूकने वविारले.  

“कदाचित दोन्ही होत,े” ररिर्डवसबाई स्स्मत करत 
म्हिाल्या. “या दरवाजाच्या आरािर्डयात हीरोने आग, 
हवा, पािी, वजन आखि कप्पी याांिा वापर दािवला 
होता.” आरािर्डयातील वेगवेगळे भाग दािवत ती 
म्हिाली. “पुजारी वेदीमध्ये आग जाळत असे. 
त्यािाली पाण्याि ेएक भाांग ेअसे.” 

हीरोिी यांत्र ेआग, वजन, पािी आखि कप्पी याांच्या आधारे काम करत असत. 



ररिर्डवसबाई पुढे म्हिाल्या, “भाांर्डयातलां पािी 
आगीमुळे गरम होतां. गरम हवा पाण्याला 
नळकाांर्डयातून बादलीत ढकलतां. बादली पुरेशी जग 
झाली की ती सािळ्या िेिून दरवाजा उघगत.े अथावत, 
लोकाांना फक्त आग हदसत ेआखि थोर्डया वेळाति 
दरवाजा उघगतो, जाद ूझाल्यागत!” 

ल्यूकने बारकाईने लभांतीकग ेपाहहले. “या 
छोट्याशा चथएटरच्या योजनेबद्दलपि साांगा ना 

थोगांसां?” 

ररिर्डवसबाईंि ेगोळे िकाकले. “ववलक्षि 
आहे ते!” एक िरािुरा शो दािवण्यासाठी 
हीरोने त्यािी शोधननलमवती केली होती. दार 

उघगतां आखि बांद होतां, वेदी उजळून ननघतात, 
आखि दांगा करतात,”ती उद्गारली.  

हीरोच्या शोधाांनी सारे थक्क झाले.  
फकत्येकाांना वाटले की त्यािी यांत्र ेजादवूर 

िालतात.  



ररिर्डवसबाई म्हिाल्या, “हे यांत्र पूिवपिे 
गुरुत्वाकषवि, वजन, दोर, िाकां  आखि वाळूवर िालतां.” 

“हीरोच्या गोक्यात अशा भन्नाट कल्पना आल्या 
कुठून? त्याने आपल्या कल्पनाांिी िाििी कुठे केली?” 
ल्यूकने वविारले.  

“हीरो अलेक्झाांडिंरया नावाच्या शहरात राहात होता. 
त्याकाळी हे शहर म्हिजे वैववध्यपूिव कल्पनाांिी िाि 
होती.” ररिर्डवसबाईंनी टेबलमधील एक लाांबट, मोठा 
िि उघगला. “मी तुम्हाला प्रािीन अलेक्झाांडिंरयातील 
कलाकाराांनी बनवलेली चित्रां दािवते. म्हिजे त ेशहर 
कसां होतां त ेतुमच्या लक्षात येईल,” त्या म्हिाल्या.  

हीरो, ई.स. पहहल्या शतकात अलेक्झाांडिंरया नावाच्या कल्पनाांनी समदृ्ध असलेल्या शहरात 
राहात होता.   



हीरोि ेकल्पनाांि ेशहर 

"दोन हजार वषाांपूवी,” ररिर्डवसबाई एका जुन्या 
नकाशाकग ेलक्ष वेधत बोलू लागल्या, “अलेक्झाांडिंरया हे 
इस्जप्त देशाच्या समुद्रफकनारी वसलेले एक भव्य मोठे शहर 
होत.े असांख्य लोक व्यापार करण्यासाठी नतथे येत. हे 
शहर सांशोधक, तत्वज्ज्ज्ञ आखि नवननलमवती करिाऱ्या 
लोकाांना आकवषवत करत असे.” 

त्या पुढे बोलू लागल्या, “अलेक्झाांडिंरयामध्ये एक 
ग्रांथालय आखि वस्तुसांग्रहालय होत.े वस्तुसांग्रहालयात 
अनेक ववषयाांि ेवगव भरत. ववववध ववषयाांत रस असलेले 
लोक नतथे एकत्र येत आखि आपल्या वविाराांि ेआदान-
प्रदान करत.” 

इस्जप्तच्या समदु्रफकनारी वसलेले अलेक्झाांडिंरया हे अत्यांत व्यस्त ग्रीक शहर होत.े  



“हीरो वस्तुसांग्रहालयािा सदस्य होता का?” सोफीने 
वविारले.  

“होय. हीरो फक्त सांशोधक नव्हता. तो गखित आखि 
ववज्ञान लशकवतसुद्धा असे.” 

“म्हिजे पहहल्या शतकातसुद्धा लोकाांना गहृपाठ 
करावा लागे!” ल्यूक हसू लागला.   

“गखित, ववज्ञान लशकवत असल्यामुळे हीरोला नवीन 
कल्पना सुिायच्या का?” सोफीने वविारले.   

 “नक्कीि तसां असावां! हीरो ववववध क्षेत्राांतल्या 
तज्ज्ज्ञाांसोबत काम करत असे. तो त्याच्या कल्पना त्याांना 
साांगत असे. त्यातील शांका-प्रश्न सोगवण्यास त ेतज्ज्ज्ञ त्याला 
मदत करत असत,” ररिर्डवसबाई म्हिाल्या. “पि त्याने फक्त 
वस्तुसांग्रहालयाति आपल्या कल्पनाांवर ििाव केली नाही. 
त्याने त्याच्या कल्पनाांिा अांतभावव असलेली पुस्तकां ही 
ललहहली. एका पुस्तकात त्याने महान शोधक कसे बनायि,े 
याबाबत सल्ले हदले.  

फकत्येक महान तत्वज्ञ आपले वविार माांगायला 
अलेक्झाांडिंरयात जमत.  



ररिर्डवसबाई पुढे बोल ूलागल्या, “हीरो म्हितो की शोधकाांनी 
वस्तुांकग ेननराळ्या दृविने पाहहलां पाहहजे. त्याांनी प्रयोग, नोंदी केल्या 
पाहहजेत, प्रनतकृती बनवल्या पाहहजेत, लसद्धाांताांवर ििाव केली 
पाहहजे, कल्पनाांि ेआदान-प्रदान आखि तुलना केली पाहहजे. 
काहीवेळा हीरोने ववांग-बॉलसारख्या प्रनतकृती बनवल्या कारि त्या 
कल्पना त्याला िूप भावल्या. हीरोकग ेएका शोधकाला आवश्यक 
असलेली कुतूहल ही उत्तम भेट होती.” 

“त्या ग्रांथालयािां, पुस्तकाांिां काय झालां?” ल्यूकन ेवविारले.  

“युद्धादरम्यान ग्रांथालय आखि वस्तुसांग्रहालय बेचिराि झाले. 
हीरोिे बरेिसे ललिाि आखि शोधाांच्या नोंदी तब्बल दीग हजार 
वषे अज्ञात राहहले,” ररिर्डवसबाई म्हिाल्या.    

“पि त्याच्या कल्पना स्जवांत राहहल्या आखि आज आपि 
त्या वापरतो,” सोफी म्हिाली.  

“पि त्यािां ललिाि, नोंदी हरवल्याि नसत्या तर!” ल्यूक 
म्हिाला.  

“हो,” ररिर्डवसबाई मान गोलवत म्हिाल्या. “मग आतापयांत 
फकतीतरी आििी नवनव ेशोध लागले असते.” 

अलेक्झाांडिंरयाि ेग्रांथालय आखि वस्तुसांग्रहालय 
प्रािीन जगातील पुस्तकाांिे मोठे भाांगार होते.  



शाळेच्या वतृ्तपत्रािा पुढला अांक येईपयांत शाळेत 
सववत्र थकँ्स हीरो ललहहलेले स्स्टकर हदसू लागले. 
स्वयांिललत दरवाजे, कारांजी आखि वेडिंग ांग यांत्राांवरही 
स्स्टकर होत.े ग्रांथालयात वाफेवर िालिारी टे्रन आखि 
जेट इांस्जन याांच्या पुस्तकाांवरही ही स्स्टकर हदसू 
लागली.    

ल्यूक, सोफी आखि वतृ्तपत्रािा सांपादक वगळता, थकँ्स 
हीरो हे काय आहे, यािी कुिालाि कल्पना नव्हती. हीरो 
कोि, याि ेसवाांना कुतूहल होत.े पुढि ेस्स्टकर कुठे लावले 
जाईल, याबद्दल लोक तकव  करू लागले.  

या रहस्यात भर म्हिून शाळेच्या ग्रांथालयात ववांग-
बॉलिी प्रनतकृती ठेवण्यात आली. ररिर्डवसबाई आखि हीरो 
समथवक सोसायटी याांनी ही प्रनतकृती शाळेच्या प्रदशवनात 
माांगण्यासाठी हदली होती.    

थकँ्स-हीरो, थकँ्स-हीरो, थकँ्स-हीरो, थकँ्स-हीरो 

शाळेच्या वतृ्तपत्रात हीरोिे नाव 



ग्रांथपालाांनी एक स्पधाव भरवली. नतने ववद्याथ्याांना ववांग-
बॉलच्या उद्देशाबद्दल तकव  करण्यास साांचगतले. कुिीही अांदाज लावू 
शकले नाही की त ेवाफेवर िालिारे पहहलेवहहले इांस्जन होते.   

शेवटी तो हदवस उगवला जेव्हा रहस्यािा उलगगा झाला. 
वतृ्तपत्राच्या सवव प्रती लोकाांनी घाईघाईत ववकत घेतल्या. कारि 
हीरो कोि होता, ग्रांथालयात ठेवलेले त्यािे नवलाईिे यांत्र काय 
करते यािे कुतूहल सवाांनाि होते.  

ल्यूक आखि सोफी याांनी ररिर्डवसबाईंना वतृ्तपत्रािी 
एक प्रत हदली, तेव्हा त्या रोमाांचित झाल्या.   

वतृ्तपत्राच्या पानावरील मथळा होता:  

छुपा रुस्तम  हीरो! 

भेटा त्या शोधकाला ज्ज्याच्या कल्पना सववत्र आहेत.  

“उत्तम झालाय तुमिा लेि!” ररिर्डवसबाई म्हिाल्या. 
“जो कुिी तो वािेल त्याला कळेल की हीरो हा एक महान 
शोधक होता. आज आपि वापरतो त्या बऱ्याि वस्त ू
त्याच्याि कल्पनाांिा पररपाक आहेत!”   

 ते काय आहे? काही अांदाज? ते जगातील पहहवेवहहले वाफेवर िालिारे इांस्जन आहे!  



“हीरो समथवक सोसायटीिी अध्यक्षा म्हिून मी 
तुम्हा दोघाांना आमच्या क्लबिे सदस्य बनवत,े” 
रीिर्डवसबाईंनी जाहीर केले. “तुम्ही आपल्या कल्पना 
आमच्यापुढे माांगू शकता, इतर शोधकाांसोबत प्रयोग करू 
शकता, हीरोने केलां होतां तसां. तुम्ही कदाचित नवी 
शोधननलमवती करू शकता आखि भववष्य घगवू शकता. 
तुमि ेशोध पुढिी हजार वषव लोकाांच्या उपयोगी पगतील 
– अगदी हीरोच्या शोधाांसारिांि!”  

“मला आवगले असां करायला!” सोफी हसत म्हिाली. 
“तुला काय वाटतां, ल्यूक?” 

“होय, मला वाटतां की मीसुद्धा एिादा नवा शोध 
लावीन,” तो हसत बोल ूलागला. “आखि एक हदवस ल्यूक 
समथवक सोसायटी स्थापन होईल. फकती रोमाांिक वाटतां हे!” 

“अलभनांदन! तमु्ही दोघे हीरो समथवक सोसायटीिे 
अचधकृत सदस्य झालात.” 



हीरोने तीथव देिारे यांत्र तयार केले तेव्हा त्याला कल्पना 
नव्हती की भववष्यात हे यांत्र वस्तुांिी ववक्री करिारे सोयीस्कर 
आखि लोकवप्रय साधन ठरेल. अनके वस्तुांसोबत आज आपि 
वेंडिंग ांग मशीनमधून ताजे अन्न, मबाईल फोन आखि स्जवांत 
गाांगूळसुद्धा ववकत घेऊ शकतो.  

वेंडिंग ांग-मशीन, सववत्र  

समाप्त 


